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Πολίτης διαµαρτυρήθηκε για την άρνηση του ∆ήµου Παύλου Μελά να του επιστρέψει
ποσά που κατέβαλε αχρεωστήτως για ∆ηµοτικά Τέλη, ∆ηµοτικό Φόρο και Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας.
Ο ∆ήµος επικαλέστηκε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί µη επιστροφής
των ποσών αυτών σε όλες τις περιπτώσεις που οι διαφορές στην χρέωση
προκύπτουν από µεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις πολιτών και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι κρίσιµο στοιχείο για την επιβολή των
δηµοτικών τελών και φόρων είναι τα πραγµατικά τετραγωνικά µέτρα της επιφάνειας
του χώρου και όχι αυτά που αποτυπώνονται στη δήλωση του υπόχρεου.
Επίσης, τόνισε ότι η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν
συνδέεται µε την ύπαρξη ή µη υπαιτιότητας των υπόχρεων.
Ο ∆ήµος αντέτεινε ότι για την είσπραξη των ποσών αυτών υπήρχε νόµιµος τίτλος
βεβαίωσής τους κατά το χρόνο καταβολής τους που, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, ήταν η υπεύθυνη δήλωση εµβαδού του ακινήτου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε και επεσήµανε ότι υφίσταται νόµιµος µεν, αλλά
εσφαλµένος τίτλος βεβαίωσης. Επίσης, υπογράµµισε ότι ως «αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά» νοούνται και τα ποσά τα οποία οφείλονταν µεν κατά το χρόνο
της καταβολής τους, κατέστησαν όµως εκ των υστέρων αχρεώστητα, καθώς έπαψε
να υφίσταται η σχετική υποχρέωση µετά τη διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου µε
την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον πολίτη. Τέλος,
σηµείωσε ότι ο ∆ήµος κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος εισπράττοντας τέλη και
φόρους επί επιφάνειας µεγαλύτερης από την πραγµατική.
Ο ∆ήµος Παύλου Μελά υιοθέτησε τα επιχειρήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του ικανοποίησε το αίτηµα του πολίτη.
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